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1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

(esim. esiopetuksen työ- ja loma-ajat, henkilökunta)

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019–2020:

Lukuvuosi 2019-2020

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019

 Syysloma 14.-20.10.2019

Joululoma 21.12.2019-6.1.2020

Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020

 Talviloma  24.2.-1.3.2020

Pääsiäisloma 10.4.-13.4.2020

Pääskysten ryhmässä työskentelee esikoulun ajan 8.30-12.30 esiopetuksen opettaja, kaksi
varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Ryhmässä järjestetään esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
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2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Pedagoginen vastuu toiminnasta ja sen suunnittelusta on ryhmän opettajilla. Myös
ryhmässä toimivat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, ryhmän lapset ja heidän huoltajansa
osallistetaan toiminnan suunnitteluun.

Toimintakauden alussa esiopettajat ja varhaiskasvatusyksikön johtaja laativat
lukuvuosisuunnitelman ja ryhmän opettajat laativat ryhmän oman tarkemman
toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa tarkennetaan vuoden aikana huomioiden lasten
mielenkiinnon kohteet, toiveet, tarpeet, ryhmästä tehdyt havainnot ja huoltajien kanssa
käytävissä keskusteluissa esiin nousevat asiat.

Opettajan suunnitteluaika on keskimäärin 5 tuntia viikossa. Tämä on huomioitu
työvuorosuunnittelussa. Kerran viikossa pidetään esiopetustiimin palaveri, jossa opettajien
johdolla suunnitellaan tulevaa toimintaa. Joka viikko pidetään myös koko talon yhteinen
palaveri, jossa on mukana myös varhaiskasvatusyksikön johtaja. Joka toinen viikko palaveri
on enemmän infopainotteinen, joka toinen viikko palaverissa painottuvat pedagogiset
aiheet.

Perheet saavat viikottain sähköpostia, jossa kerromme ryhmän tulevista suunnitelmista.

Suunnitelmien toteutumista arvioidaan yhteisesti vuoden vaihteessa ja kevätlukukauden

päätteeksi.

2.2 Toimintakulttuuri

Pääskysten esiopetuksen toimintakulttuuri näkyy esiopetusryhmän sisäisessä
vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä ja pedagogisissa toimintatavoissa. Esiopetusryhmän
toiminnan lähtökohtana on, että jokainen lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana
yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Esiopetusryhmän toimintatavat ovat lasten osallisuutta
tukevia. Lasta arvostetaan ja kuunnellaan ja hänen mieipiteillään on merkitys ryhmän
toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.

Lasten positiivinen kannustaminen ja oppimisen ilo ovat esiopetusryhmämme keskeisiä
arvoja. Leikki on tärkeässä osassa lasten uusien taitojen oppimisessa, joten leikkiä
hyödynnetään monipuolisesti eri muodoissaan.

Vuorovaikutuksessa toistemme kanssa korostamme keskinäistä kunnioitusta ja huolenpitoa
toisiamme ja ympäristöä kohtaan. Arjessa opettelemme tunteiden tunnistamista ja
itsesäätelytaitoja. Lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen opetuksessa hyödynnämme mm.
MiniVerso- ja Askeleittain materiaalia.
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2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Eskarivuoden sisältöjä nivotaan yhteen lasten kiinnostusten kohteiden kanssa, esim.
metsäretkiin yhdistyy matematiikka, terveyskasvatus, luontokasvatus, taidekasvatus,
liikuntakasvatus, sosiaaliset taidot, ryhmätaidot. Asioita lähestytään lapsen kiinnostuksen
kohteiden kautta ja toiminnallisin menetelmin. Lapsia kannustetaan aktiiviseen
osallistumiseen ja yhteistyöhön muiden lasten kanssa .

2.4 Retket ja projektit

Esiopetusryhmä retkeilee viikoittain lähiympäristössä, josta löytyy niin kylätaajamaa kuin
metsiäkin. Kävelyetäisyydellä on mm. leikkipuistoja, koulun piha ja pururata, jossa on
nuotiopaikka ja talviaikaan hyvät hiihtoladut.

 Samassa rakennuksessa eskarin kanssa on kirjasto, jonka palveluita käytetään ahkerasti.

 Esiopetussuunnitelman mukaisesti esiopetusikäiset käyvät Kangasalan uimahallissa
uimaopetuksessa.

Lasten kanssa toteutetaan erilaisia ja kestoltaan eri mittaisia projekteja lasten
mielenkiinnonkohteet huomioiden.

2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

Edistämme lasten tieto- ja viestintäteknologiaosaamista tutustumalla lasten kanssa erilaisiin
tietoteknisiin laitteisiin. Lasten kanssa kokeilemme mm. valokuvausta, videokuvausta,
tiedon etsimistä ja oppimispelejä.

Opettelemme lasten kanssa monilukutaidon asioita havainnoimalla ja arvioimalla erilaisia
kuvia ja tekstejä, tutustumalla mm. lehtiin, kuvakirjoihin ja lähiympäristön merkkeihin.

Vahvistamme lapsen valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen ja herättelemme lasta
mediakriittiseen ajattelutapaan keskustellen yhdessä perheiden kanssa.

2.6 Liikunta toimintakulttuurissa

Kangasalan varhaiskasvatuksen esiopetuksessa noudatetaan Kangasalan
varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaa. Liikkuminen on lapselle ominaista. Liikunnan
keinoin lapsi oppii ja harjaannuttaa monenlaisia taitoja. Esiopetuksessa suhtaudutaan
posiitivisesti liikkumiseen ja tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen. Päivittäin
ulkoillaan päiväkodin pihassa ja säännöllisesti lähiympäristössä ja pururadan metsässä.
Toiminnassa vuorottelevat ohjatut liikuntahetket ja omaehtoinen liikunta sisälllä ja ulkona.
Kerran viikossa meillä on mahdollisuus käyttää koulun liikuntasalia. Talviaikaan säiden
salliessa luistelemme koulun kentällä ja hiihtämässä käymme lähiympäristössä.  Sisällä eri
tilanteissa on huomioitu lapsen tarve liikkumiseen (liiallisen istumisen välttäminen, lasten
käytössä olevat liikuntavälineet).
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2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Tutustumme omaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriin huomioiden maaseudun
ominaispiirteet. Tutustumme lasten kanssa oman ja erilaisten perheiden ja kulttuureiden
perinteisiin ja tapoihin erilaisten juhlien, leikkien ja musiikin avulla. Samassa rakennuksessa
oleva kirjasto on meille yksi tärkeimmistä kulttuurikohteista.

Kangasalan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman
mukaisesti toteutamme lasten kanssa sirkusaiheisen projektin, painopisteenä liikunta,
musiikki ja esteettiset kokemukset.

3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

Myönteinen, lämminhenkinen, lasta kannustava ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus
perheiden kanssa muodostavat esiopetusryhmämme psyykkis-sosiaalisen
oppimisympäristön. Toiminta pienryhmissä mahdollistaa lasten psyykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin.

Fyysinen oppimisympäristö koostuu meillä kahden eri rakennuksen, Peipposten ja
Pääskysten tiloista. Esiopetusryhmän tilat ja välineet on muokattu oppimiseen innostavaksi,
toiminnalle tarkoituksenmukaisiksi ja turvallisiksi. Päiväkodin tilojen lisäksi esiopetusryhmän
fyysiseen oppimisympäristöön kuuluu koulun liikuntatilat, kirjasto ja päiväkodin
lähiympäristö, mm. puistot ja pururata.

4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

Koko Kangasalan varhaiskasvatuksen yhteinen kehittämiskohde, joihin myös
esiopetuksessa sitoudutaan on toimintakaudelle 2019-2020 :

 1. Tieto- ja viestintäteknologia osana ryhmän arkea

4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

1. Huoltajien ja lasten osallisuuden vahvistaminen

2. Yhteistyö koulun esiopetuksen kanssa
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5 TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisen välineitä ryhmässämme ovat ryhmäsähköposti, tekstiviestit ja tiedotteet
ilmoitustaululla, Päikky-sovellus ja päivittäiset keskustelut tulo- ja hakutilanteissa. Kiireellisiä
asioita voidaan hoitaa myös puhelimitse.



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

7

6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Lasten toiveita ja ajatuksia kuunnellaan, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan arvostetaan
aidosti ja heitä kannustetaan tuomaan omia ajatuksiaan esille. Lapsille annetaan
mahdollisuuksia tehdä valintoja ja lapset saavat olla aktiivisia vaikuttajia toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Huoltajilla on mahdollisuus tuoda ajatuksiaan ja toiveitaan esille jokaiselle esioppilaalle
erikseen järjestettävässä esiopetussuunnitelmakeskustelussa sekä huoltajien yhteisissä
vanhempainilloissa. Eskarissa järjestämme koko perheen tapahtumia ja juhlia, esim. pimeä
ilta ja kuutamohiihto.

 Päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa huoltajilla on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan.
Vanhempia kannustetaan osallisuuteen ja olemaan yhteydessä esiopetushenkilöstöön
matalalla kynnyksellä.

Keväällä huoltajat voivat arvioida toimintaa koko kaupungissa toteutettavan
varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn kautta.

Sahalahden päiväkodissa toimii Sahalahden päiväkodin vanhempainkerho, jonka
toimintaan kannustamme huoltajia osallistumaan.

6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
- lasten ja vanhempien osallisuus suunnitelman laadinnassa

- laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Esiopetusvuotta varten tehdään jokaiselle lapselle oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien
kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan lapsen yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja
mielenkiinnon kohteet sekä vanhempien ja kasvatushenkilöstön havainnot lapsesta.

 Oppimissuunnitelmakeskustelut huoltajien kanssa käyvät ryhmän opettajat. Läsnä
keskustelussa on toinen opettajista, mutta keskusteluun valmistaudutaan yhdessä tiiminä.
Tarvittaesssa lapsen oppimissuunnitelman laatimisessa tai mahdollisen tuen tarpeen
arvioinnissa voi olla mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai muita asiantuntijoita.
Suunnitelmaa arvioidaan (esiopettajat) keväällä.

 Keväällä käytävän keskustelun pohjalta siirretään opetuksen järjestämisen kannalta
tarpeellista tietoa alkuopetukseen.
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7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT
- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö

- esiopetusverkosto

- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

- yhteistyö muiden tahojen kanssa

Sahalahden päiväkodissa toimii tänä toimintavuonna vain yksi esiopetusryhmä.  Ryhmässä
työskentelee varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien lisäksi myös koulun puolen
esiopettaja.

Pääskysten esiopetusryhmä on päiväkodin sateliittiryhmä. Pääskysten aukioloaika on 6.45-
17.00. Ulkoilu tapahtuu useimmiten päiväkodin pihassa. Toimimme yhteistyössä kantatalon
varhaiskasvatusryhmien kanssa, mm. lasten aamu- ja iltahoito sekä loma-aikojen
varhaiskasvatustoiminta. Lisäksi on myös yhteisiä koko talon tapahtumia. Henkilökunta
osallistuu koko kaupungin varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen koulutuksiin.

Esiopetuksen yhteistyötahoja ovat mm.Sariolan ja Vilpeilän koulut,  seurakunta,
sosiaalitoimi, neuvola (terveydenhoitaja), hammashoito, perheneuvola, lasta kuntouttavat
tahot mm. TAYS, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, pelastuslaitos, kirjasto, kaupungin
nuoriso- ja liikuntatoimitoimi sekä urheiluseura KU-68
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8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Yhteistyötä tehdään Sariolan koulun ja Vilpeilän koulun alkuopetuksen kanssa. Keväisin
pidetään tiedonsiirtopalaveri ja tulevan syksyn alkuopettaja käy tutustumassa tuleviin
oppilaisiin yhden aamupäivän. Huhti-toukokuussa koulut järjestävät koulutulokkaille
tutustumisaamupäivän koululla. Eskarivuoden aikana käymme ruokailemassa useamman
kerran Sariolan koululla, liikuntatilana käytössä on koulun sali ja mahdollisuuksien mukaan
käytämme muita koulun tiloja niiden vapaana ollessa, mm.koululaistren retkipäivinä
alkuopetuksen luokkia ja juhlatilana auditoriota.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

Varsinainen yhteistyö ei ole viikottaista, mutta Sariolan koulun tiloja kyllä käytetään lähes
viikottain. Yhteistyö painottuu kevätkaudelle.

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Keväisin tiedonsiirtopalavereissa keskustellaan tulevista koululaisista. Tarpeen mukaan
näissä palavereissa voi olla mukana myös varhaiskasvatuksen ja / tai koulun
erityisopettaja, yhteistyötahojen edustajia (terapeutteja, terveydenhoitaja
lastenneuvolasta ja/tai kouluterveydenhoidosta). Näin tieto lapsen sen hetkisestä tuen
tarpeesta siirretään vastaanottavalle taholle ja tarvittavia tukitoimia ja mahdollisia
resurssointeja on helpompi suunnitella etukäteen.

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Yhteistyön uudet rakenteet ja muodot ovat kehitteillä. Perinteisesti yhteistyö on
painottunut kevätkaudelle ja toimintamallit ovat myös vuosia olleet samanlaiset.
Henkilöstömuutoksia sekä varhaiskasvatuksessa, että alkuopetuksessa on tapahtunut,
joten toivomme myös uusien tuulien puhaltavan yhteistyön saralla.
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9 ARVIOINTI

- esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosittain arvioidaan esiopetuksen
toimintakäytännöt, opetus ja kasvatus sekä oppimisympäristö

- arviointiin osallistuvat tahot

- lasten osallisuus arvioinnissa

- vanhempien osallisuus arvioinnissa

- itsearviointi (esim. kontekstianalyysi)

Toimintaa arvioidaan päivittäin esiopettajien ja muiden ryhmän kasvattajien välisissä
keskusteluissa sekä esiopetustiimin ja koko työyhteisön yhteisissä viikoittaisissa palavereissa.
Varhaiskasvatusyksikön johtaja osallistuu yhteiseen palaveriin, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja tarpeen mukaan.

 Varhaiskasvasyksikön johtaja on myös mukana toimintakauden arvioinneissa, jotka
tehdään vuoden vaihteessa ja toukokuussa,  ja pitää vuosittain kehityskeskustelut.

Huoltajat voivat arvioida toimintaa päivittäisissä kohtaamisissa, sovituissa keskusteluissa,
vanhempainilloissa, yhteisissä muissa kokoontumisissa ja asiakaspalautekyselyissä.

 Lapset saavat säännöllisesti itsearvioida omaa oppimistaan ja kasvuaan, toimintaa ja
toimintaympäristöä (mm. erilaiset haastattelut, äänestykset, keskustelut, kasvunkansiot).

10 PEDAGOGINEN TUKI

- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi

- pedagogisen tuen tiimin toiminta (kokoontumiset, jäsenet, prosessi)

Kangasalla on käytössä kolmiportaisen tuen malli. Kaikki lapset kuuluvat yleisen tuen piiriin,
tarvittaessa tukea lisätään tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Mahdollinen tehostetun tai
erityisen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen huoltajien, esiopetusryhmän
henkilökunnan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Tarpeen mukaan tuen tarpeen muuttuessa suuntaan tai toiseen,arvioidaan tilanne
uudestaan ja toimitaan siten, että ollaan oikealla tuen portaalla.

OHR toimii esiopetuksessa pedagogisen tuen tiiminä. Kokoontumisiin osallistuvat
varhaiskasvatusyksikön johtaja, esiopettaja/varhaiskasvatuksen opettaja,
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varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muut kutsutut yhteistyötahojen edustajat ja huoltajat
tarpeen mukaan.

Sovitut asiat kirjataan kaupungin yhteisiä esiopetuksen- ja varhaiskasvatuksen lomakkeita
käyttäen.
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11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee

Sahalahden päiväkoti / esiopetus

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut

Sahalahden esiopeturyhmä, 25 esioppilasta. Käytettävissä on varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
neuvolan, perheneuvolan ja sosiaalitoimen palvelut , koulun erityisopettajan ja muiden
yhteistyötahojen palveluita käytetään tarpeen mukaan.

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö

Oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle varhaiskasvatusyksikön johtaja kaksi kertaa vuodessa tai
tarpeen mukaan useammin. Ryhmässä ovat aina läsnä esiopettajat, päiväkodinjohtaja ja veo.
Muita tahoja kutsutaan paikalle tarpeen mukaan. Ryhmä päättää keskenään työnjaon.

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan

Ryhmä päättää yhdessä palveluiden kohdentamisesta tarpeen mukaan.

2.
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen
ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa.

Oppilashuollon tavoitteena on

* edistää oppilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta

* ehkäistä ongelmien syntymistä

* edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta

* edistää huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä
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* turvata tuki sitä tarvitseville

* turvata oppilashuoltopalveluiden saatavuus

* tukea kasvattajien työtä

Oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle varhaiskasvatusyksikön johtaja kaksi kertaa vuodessa tai
tarpeen vaatiessa useammin. Ryhmässä ovat aina läsnä esiopettaja, varhaiskasvatusyksikön
johtaja ja veo. Muita tahoja kutsutaan paikalle tarpeen mukaan ja yhteistyöllä turvataan
tavoitteen mukainen toiminta (mm. terveydenhoitohenkilöstö, pelastuslaitos, poliisi).

Tällaista yhteistyötä voi olla esim. johdonmukaisten linjausten luominen, samojen
tavoitteenmukaisten  opetusmateriaalien ja menetelmien  käyttö laajemmalle ryhmälle,
pajatyyppinen toiminta yli vuosiluokkarajojen (esiopetus mukana), turvallisuussuunnitelmien ja
riskikartoitusten sekä asiakaspalautteiden pohjalta nousevien epäkohtien korjaaminen
(oppilashuoltoryhmä seuraa ja valvoo toteutumista).

Vanhempainilloissa ja esiopetussuunnitelmakeskusteluissa otetaan puheeksi asioita myös
oppilashuollon näkökulmasta.

Tärkeää on myös kodin ja varhaiskasvatuksen sekä koulun välisen yhteistyön lujittaminen mm.
kannustamalla huoltajia osallistumaan vanhempainkerhojen toimintaan.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa.
Oppilashuollon tavoitteena on
* edistää opilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta
* ehkäistä ongelmien syntymistä
* edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
* edistää huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä
* turvata tuki sitä tarvitseville
* turvata oppilashuoltopalveluiden saatavuus
* tukea opettajan työtä

Oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle varhaiskasvatusyksikön johtaja kaksi kertaa vuodessa tai
tarpeen vaatiessa useammin. Ryhmässä ovat aina läsnä esiopettaja, varhaiskasvatusyksikön
johtaja ja veo. Muita tahoja kutsutaan paikalle tarpeen mukaan

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä

Varhaiskasvatusyksikön johtaja on yhteydessä lapsen ja nuoren kasvua tukevien tahojen kanssa.
Yhteistyötä voidaan tehdä mm. sivistystoimen johtajan, urheiluseurojen, vapaa-
aikakoordinaattorin, Kangasalan seurakunnan, koulun vanhempainyhdistyksen yms. kanssa.

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
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Esiopetuksen  ja perusopetuksen välillä tiedonsiirto tapahtuu oppilashuollon ns. nivelpalavereissa,
joihin osallistuu tarvittava koulun ja esiopetuksen edustus. Yleinen resurssipalaveri järjestetään
marraskuussa, tarkempi tiedonsiirto helmi-huhtikuussa. Näistä tehdyt muistiot arkistoidaan
järjestävän tahon arkistoon.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa (vain perusopetus)

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa (vain perusopetus)

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

Terveydenhuollon ammattilaisia vierailee esiopetusryhmässä (esim. hammashoitaja).
Henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattilaisilla voi olla myös yhteistyöpalavereja (luvat
huoltajilta, mikäli yksittäisten lasten asioista keskustellaan).

Järjestyssäännöt
Kangasalan kaupungin järjestyssäännöt ja varhaiskasvatusyksikön turvallisuussuunnitelma.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Lasten läsnä/poissaoloja seurataan Päikky-ohjelman avulla ja Efficassa. Muuta kuin
sairauspoissaloja ja koulujen loma-aikoihin ajoittuvia lomia anotaan Kangasalan kaupungin
käytäntöjen mukaan lomakkeella. Lyhyet poissaolot myöntää esiopettaja, pidemmät
varhaiskasvatusyksikön johtaja.
Pidemmän poissaolon ajalla huoltajat huolehtivat esiopetuksen toteutumisesta esiopettajalta
saatavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli jollain lapsella huolta aiheuttavan paljon poissaoloja
otetaan asia puheeksi ensin perheen kanssa ja tarpeen vaatiessa muiden tahojen mm. veon ja
päiväkodinjohtajan kanssa.
Mikäli tilanne ei korjaannu voidaan  tehdä  lastensuojeluilmoitus (oppilashuoltoryhmä voi tehdä).
Esiopetukseen tulee osallistua 700 tuntia lukuvuoden aikana.

Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

Päiväkodin turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja käydään läpi henkilökunnan kanssa.
Päiväkodinjohtaja huolehtii riittävästä ensiapukoulutuksesta. Yksikössä on ensiapukaappi, josta
löytyy ohjeistetut välineet, retkillä on mukana ensiapupakkaus. Tapaturman / sairaskohtauksen
sattuessa huolehditaan potilas tilanteen vakavuuden edellyttämällä tavalla saamaan hoitoa.

 Tapaturmien ennaltaehkäisyä ovat riskiarvioinnit ja niiden pohjalta tehtävät korjaustoimenpiteet
(liukkauden torjunta, valaistus,  ym. vaaranpaikkojen poistaminen tai turvallisemmaksi
tekeminen). Henkilökunnalla on ohjeet ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista.
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Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen (vain perusopetus)

Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Kuljetusoppilas otetaan aamulla taksilta vastaan ja saatetaan päivällä esiopetuksen loputtua
taksiin

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat jokaiselle
päiväkodissa, esiopetuksessa ja koulussa työskentelevälle. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi
olla suoraa tai epäsuoraa, mikä loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista
koskemattomuutta. Kasvatushenkilöstöllä on myös velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta
esiopetuksessa tai siihen liittyvällä matkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai
väkivallasta syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Esiopetuksessa käytössä MiniVerso - vertaissovittelu. Esiopetuksessa kiusaamistilanne käsitellään
lasten kanssa ja keskustellaan huoltajien kanssa. Askeleittain-materiaali, Piki-materiaali sekä arjen
vuorovaikutustilanteet ja hyväksyvä ilmapiiri ennaltaehkäisevät kiusaamista.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Ohjeistus löytyy yksikön turvallisuussuunnitelmasta, joka käydään henkilökunnan kanssa läpi
vuosittain.

3.
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia oppilashuollon palveluja,
joita ovat opiskelutervekydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa
koskeva monialainen oppilashuolto. Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävänä on edistää
oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja oppilaan
elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita.
Tärkeää on varhainen puuttuminen ja tuen järjestäminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy.
Yksilökohtaista oppilashuoltoa järjestetään ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan sekä hänen
huoltajiensa kanssa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaan
ikä ja kyky olla vaikuttamassa sekä päättämässä häntä koskevia oppilashuollollisia suunnitelmia.
Yksilökohtainen oppilashuolto on vapaaehtoista. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä
käyttämästä oppilashuollon palveluja

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus)

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa

Lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma (lääkitys/sairaus) ja erityisruokavalioista toimitetaan
tieto ja todistus keittiölle.Lapsen sairastuessa kesken esiopetuspäivän, huoltajiin otetaan yhteyttä.
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Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä

Esiopettaja tekee tarvittaessa yhteistyötä tarpeenmukaisten yhteistyötahojen
(esim.erityisopettaja, toimintaterapeutti, puheterapeutti, lasten psykiatri, sosiaalityöntekijä jne.)

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)

Ensin keskustellaan huoltajien kanssa; asian otto esille oppilashuoltoryhmässä ja tarpeen
vaatiessa asian vieminen eteenpäin (taho riippuu asiasta, esim. sosiaalityö, poliisi).

Perusopetuksen oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen
epäämisen yhteydessä (vain perusopetus)

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menet-
telytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä

Mikäli käsiteltävä asia koskee muuta kuin kolmiportaista tukea, pyydetään huoltajilta suostumus
lomakkeella "suostumus oppilashuoltoa varten".

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys

Varhaiskasvatusyksikön johtaja laatii ja arkistoi oppilashuoltokertomukset.

Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi

Pääsääntöisesti yhteistyötahoja konsultoi tai kutsuu kookoontumiseen varhaiskasvatusyksikön
johtaja tai esiopettaja.

Kuntouttavien tahojen kanssa tehdään yhteistyötä jatkuvasti, jos lapsella on asiakkuus tahoon,
jonka kanssa yhdessä voimme tukea kasvua ja oppimista.

Perheneuvola

Perheneuvola on Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelu, jonka tehtävänä on
tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Koulu ja esiopetus voi ohjata oppilaan
vanhempia hakemaan palveluita perheneuvolasta. Perheneuvolan tehtäviin kuuluu myös
konsultaatio oppilaan tukimuotoja suunniteltaessa.
http://www.kangasala.fi/sosiaali_ja_terveys/psykososiaaliset-palvelut/perheneuvola/

Lastensuojelu
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Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia
heidän kasvatustehtävässään. Lastensuojelulain 25 §:ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä viranomaisia, jotka toimivat työssään lasten, nuorten ja
perheiden parissa.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake löytyy sivulta alla
olevasta osoitteesta
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/02/Yhteydenotto-sosiaalihuoltoon-lapsen-
tuen-tarpeen.pdf

Lastensuojeluilmoitus –lomake löytyy:
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/02/11Lastensuojeluilmoitusyleinen-.pdf

Poliisiin olemme yhteydessä epäiltäessä lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai
muuta lainvastaista toimintaa. Poliisin kanssa toimimiseen on erilliset ohjeet.

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilaita kanssa
tehtävässä yhteistyössä otetaan huomioon heidän ikänsä. Yksilökohtaisista oppilashuoltoryhmistä
tiedotetaan aina huoltajille ja pyritään mahdollistamaan heidän osallistumisensa ryhmään.
Oppilaiden ja heidän huoltajiansa kuullaan suunniteltaessa yksilöllisen oppilashuoltotyön
etenemistä ja toteuttamista.

Vanhempainilloissa huoltajille kerrotaan ja keskustellaan oppilashuoltotyöstä ja sen tavoista

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Huoltajilla ja huoltajan arvion mukaan myös lapsella on oikeus läsnä omaa lasta koskevien
asioiden käsittelyssä oppilashuollon palavereissa. Lisäksi huoltajat voivat tuoda asioista
oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen
huoltajille ja yhteistyötahoille

Esiopetuksessa huoltajille lähetään tiedote (Tiedote huoltajille varhaiskasvatuksen esiopetuksen
oppilashuollosta). Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoontumisesta ilmoitetaan huoltajille
sähköpostilla ja ilmoitustaululla. Yksilöllisestä oppilashuoltotapaamisesta sovitaan huoltajien
kanssa henkilökohtaisesti ja täytetään Suostumus oppilashuoltoa varten - lomake.

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/02/Yhteydenotto-sosiaalihuoltoon-lapsen-tuen-tarpeen.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/02/Yhteydenotto-sosiaalihuoltoon-lapsen-tuen-tarpeen.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/02/11Lastensuojeluilmoitusyleinen-.pdf
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Yhteistyötahot kutsuu pääsääntöisesti varhaiskasvatusyksikön johtaja.

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Huoltajilla ja huoltajan arvion mukaan myös lapsella on oikeus läsnä omaa lasta koskevien
asioiden käsittelyssä oppilashuollon palavereissa. Lisäksi huoltajat voivat tuoda asioista
oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen
huoltajille ja yhteistyötahoille

Huoltajia tiedotetaan vanhempainillassa sekä suullisesti että tiedotteet jakamalla.
Yhteistyötahoja tiedotetaan koollekutsumisen yhteydessä

5. Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarpeen mukaan
useammin. Työryhmä arvioi toimintaansa osana toimintavuoden arviointia.

Kangasalla 29 / 08 2019

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus

Hanna Kaskelma
_____________________________________________________________________________________
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